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  5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์     ..... 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป      ..... 
             ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
เอกสารอ้างอิง          105 
             ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
ภาคผนวก          120 
 ภาคผนวก ก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       ..... 
 ภาคผนวก ข  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ    ..... 
 ภาคผนวก ค  ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื     ..... 
 ภาคผนวก ง  หนังสือราชการ หรือหนังสือขออนุญาตต่าง ๆ    ..... 

ภาคผนวก จ  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)       ..... 
             ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
ประวัติผู้วิจัย          126 
 
 
หมายเหตุ: ดุษฎีนิพนธ์ อาจมีมากกว่า 5 บท โดยให้คงบทที่ 1, 2 และ 3 ตามที่กำหนดไว้ สำหรับ

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล อาจแยกเป็นหลายบทตามความเหมาะสมแต่ต้อง 
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยครบทุกข้อและบทสุดท้ายต้องจบด้วย สรุปผลการวิจัย  
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
 

(6) 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

(6) 
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(9. สารบัญตาราง) 
    ระยะห่างเคาะ Enter 2 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 3 

                                                  สารบัญตาราง (ตัวหนา จัดกลาง) 
             ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
ตารางท่ี           หน้า 
                    ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
   1 ..........................................................       50 
   2 ..........................................................       55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน้า (7) ไม่แสดงเลขหน้า  ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 
 

9. สารบัญตาราง 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 
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(10. สารบัญแผนภูมิ) 
        ระยะห่างเคาะ Enter 2 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 3 

                                                             สารบญัแผนภูมิ (ตัวหนา จัดกลาง) 
      ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
แผนภูมิที่          หน้า 

ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
1 ..........................................................                    53 
2 ..........................................................         60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

หน้า (8)ไม่แสดงเลขหน้า ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 
 

10. สารบัญแผนภูมิ 
ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 
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                                                           สารบัญแผนภาพ (ตัวหนา จัดกลาง)   
     ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง  
แผนภาพที่          หน้า 

ระยะห่างเคาะ Enter 1  
     1    ……………………………………………………………………                    ……… 
     2    ……………………………………………………………………             ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน้า (9)ไม่แสดงเลขหน้า ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 
 

11. สารบัญแผนภาพ ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 
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(12. สารบัญแผนท่ี 

        ระยะห่างเคาะ Enter 2 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 3 

       สารบัญแผนที ่(ตัวหนา จัดกลาง) 
                      ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพมิพ์ครั้งท่ี 2 
แผนที่ที่            หน้า 

ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 
    1 ……………………………………………………………………………………        ……. 
    2 ……………………………………………………………………………………        ……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

หน้า (10) ไม่เลขหน้า ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 
 

12. สารบัญแผนที่ 
ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 
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                สารบัญภาพประกอบ (ตัวหนา จัดกลาง) 
         ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท 
ภาพที่           หน้า 

       ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
  1 ……………………………………………………………………….               …… 
  2 …………………………………………………………………….               …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน้า (11) ไม่แสดงเลขหน้า  ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 
 

10. สารบัญแผนภูมิ 
ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 
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         ความหมายของคำย่อและสัญลักษณ์  (ตัวหนา, จัดกลาง) 
        ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
คำย่อ   ความหมาย   (ตัวหนา) 
         ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
จปฐ.   ความจำเป็นพื้นฐาน          
กชช.   คณะกรรมการประสานงานชนบทแห่งชาติ 
         ระยะห่างเคาะ Enter 2 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 3 

 
สัญลักษณ์  ความหมาย    (ตัวหนา) 

            ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 

   ก่อให้เกิด         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน้า (12) ไม่แสดงเลขหน้า ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 

10. สารบัญแผนภูมิ 
ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 
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         ระยะห่างเคาะ Enter 2 ครั้ง เริม่พิมพ์ครั้งท่ี 3 

        บทท่ี 1 (ตัวหนา จัดกลาง) 

บทนำ 
      ระยะห่างเคาะ Enter 2 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 3 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ   (ตัวหนา) 
(เคาะ 2 Tab หรือ 1 นิ้ว )       ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริม่พิมพ์ครั้งท่ี 2 
    ……………………………………………………………………………………………………………………. 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
(เคาะ 2 Tab )  …………………………………….….................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………….........................………………………………………… 

เริ่มนับหน้า 1  ไม่แสดงเลขหน้า ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 
 

15. บทท่ี 1 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 
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1.2 คำถามการวิจัย   (ขนาด 18, ตัวหนา) 
(เคาะ 2 Tab หรือ 1 นิ้ว )     ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
  …………………………………………………………………………...………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………….……………………….……………………….…………………… 
 1.2.1 ……………………..............................………………………………………..…................... 
……………………………………………………………………….……………………….……………………….……………………
 1.2.2 ……………………..............................………………………………………..…................... 
……………………………………………………………………….……………………….……………………….…………………… 

1) ……………..............................………………………………………..…................... 
……………………………………………………………………….……………………….……………………….…………………… 

2) ……..............................………………………………………..…................... 
……………………………………………………………………….……………………….……………………….…………………… 
 1.2.3 ……………………..............................………………………………………..…................... 
……………………………………………………………………….……………………….……………………….……………………
   ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย (ขนาด 18, ตัวหนา) 

 
 ………………………………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………...…………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………..................……………………………………………………………………...…… 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย  (ขนาด 18, ตัวหนา) 
  

 1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา ……………………............................…………………..…................... 
……………………………………………………………………….……………………….……………………….……………………
 1.4.2 ขอบเขตประชากร…………………............................…………………..…................... 
……………………………………………………………………….……………………….……………………….…………………… 

1.4.2 ขอบเขตพ้ืนที่และระยะเวลา…………………............…………………..…................... 
……………………………………………………………………….……………………….……………………….…………………… 

2 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ตัวเลขหัวข้อย่อยให้เริ่มตรงกับตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้า 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ตัวเลขหัวข้อย่อยให้เริ่มตรงกับตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้า 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 
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1.5 ข้อจำกัดการวิจัย (ถา้มี)    (ขนาด 18, ตัวหนา)  
     ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
  ………………………………………………………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....…………………………………… 

     ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
1.6 ข้อตกลงการวิจัย (ถา้มี) (ขนาด 18, ตัวหนา)    
(เคาะ 2 Tab หรือ 1 นิ้ว )     ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
  ………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………....…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………....……………………………………
……………………………………………………………………………………………………....…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………....……………………………………
…………………………………………………………………………………………………....…………………………………… 

     ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
1.7 ประโยชน์ที่ได้รับ (ขนาด 18, ตัวหนา)    
(เคาะ 2 Tab หรือ 1 นิ้ว )     ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
   1.7.1 ….………………………………………………………………………………………………………… 
...........……….………………………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………………………....……………………………………
  1.7.2 ….………………………………………………………………………………………………………… 
...........……….………………………………………………………………………………………………......................……… 
……………………………………………………………………………………………………....……………………………………  

3 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 
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(16. บทที่ 2) 

         บทท่ี 2   (ตัวหนา จดักลาง) 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
      ระยะห่างเคาะ Enter 2 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 3 

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ขนาด 18, ตัวหนา) 
(เคาะ 2 Tab หรือ 1 นิ้ว )     ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
  ………………………..……………………………………………………………....................………..… 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 (เคาะ 2 Tab )   2.1.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีทำการวิจัย  (ตัวหนา)........................................ 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
   2.1.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย  (ตัวหนา)........................................ 
..…………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
  2.1.3 บริบททีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องท่ีทำการวิจัย (ตัวหนา) ........................................ 
..………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
  2.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ตัวหนา) ........................................................................ 
..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

  

นับหน้า 4  ไม่แสดงเลขหน้า ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 
 

16. บทท่ี 2 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 2 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 2 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 



ตัวอย่างการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (พ.ศ.2563) 

 

2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย   (ขนาด 18, ตัวหนา) 
(เคาะ 2 Tab หรือ 1 นิ้ว )     ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 
  …………………………………………………….……………………….................................………… 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

       ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริม่พิมพ์ครั้งท่ี 2 
2.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  (ขนาด 18, ตัวหนา) 
(เคาะ 2 Tab ) …………………………………………………….……………………….................................………… 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

       ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริม่พิมพ์ครั้งท่ี 
2.4 นิยามศัพท์  (ขนาด 18, ตัวหนา) 
(เคาะ 2 Tab ) ………….........................................................................................................…………… 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
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ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 



ตัวอย่างการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (พ.ศ.2563) 

 

 
                 (17. บทที่ 3) 

         บทท่ี 3  (ตัวหนา จัดกลาง) 

วิธีดำเนินการวิจัย 
      ระยะห่างเคาะ Enter 2 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 3 

 

3.1 วิธีวจิัย (ขนาด 18, ตัวหนา) 

       
(เคาะ 2 Tab ) …………...............................................................................................................……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

  

3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (ขนาด 18, ตัวหนา) 
          ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิม 

(เคาะ 2 Tab ) …………...............................................................................................................……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

             ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพ 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  (ขนาด 18, ตัวหนา) 

             ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เร 
(เคาะ 2 Tab ) …………………………………………………………………………………………………........…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

  
นับหน้า 6  ไม่แสดงเลขหน้า ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 
 

  17. บทท่ี 3 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 2 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 2 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 
ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 



ตัวอย่างการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (พ.ศ.2563) 

 

 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล (ขนาด 18, ตัวหนา) 
             ระยะห่างเคาะ Enter 1  

(เคาะ 2 Tab ) ……………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ค 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล (ขนาด 18, ตัวหนา) 

       
(เคาะ 2 Tab ) ……………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………      

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1) กรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เปลี่ยนประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็น ประชากร
เป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

2) กรณีที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลให้ระบุสถิติท่ีใช้ด้วย 
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ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 
ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 



ตัวอย่างการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (พ.ศ.2563) 

 

 
 

           บทท่ี 4 (ขนาด 20, ตัวหนา จัดกลาง) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
      ระยะห่างเคาะ Enter 2 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 3 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ขนาด 18, ตัวหนา) 
             ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ 

(เคาะ 2 Tab ) …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (เคาะ 2 Tab ) …………………………………………………………………....……………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(เคาะ 2 Tab ) …………………………………………………………………....……………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กำหนดหัวข้อย่อยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 

  
นับหน้า 8  แต่ไม่แสดงเลข  ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 
 

18. บทท่ี 4 
ระยะห่าง 2 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 2 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 
ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 



ตัวอย่างการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (พ.ศ.2563) 

 

 
(19. บทที่ 5)  

           บทท่ี 5     (ขนาด 20, ตัวหนา จัดกลาง) 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

       
 

5.1 สรุปผลการวิจัย (ขนาด 18, ตัวหนา) 
             ระยะห่าง 

(เคาะ 2 Tab ) …………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              

5.2  อภิปรายผล (ขนาด 18, ตัวหนา) 
              

(เคาะ 2 Tab ) …………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              

5.3  ข้อเสนอแนะ  (ขนาด 18, ตัวหนา) 
             ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 

(เคาะ 2 Tab ) …………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ (ตัวหนา) 
…………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………...……………………………………………………………………………………… 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป (ตัวหนา) 
…………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………...………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

นับหน้า 9  ไม่แสดงเลขหน้า ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 

19. บทท่ี 5 ระยะห่าง 2 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 2 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ตัวเลขหัวข้อย่อยให้เริ่มตรงกับตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้า 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 

ระยะเยื้อง 1 นิ้ว 
ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ตัวเลขหัวข้อย่อยให้เริ่มตรงกับตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้า 



ตัวอย่างการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (พ.ศ.2563) 

 

  (20. เอกสารอ้างอิง) 

        เอกสารอ้างอิง  (ขนาด 20, ตัวหนา จัดกลาง) 
           ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 

หนังสือ และบทความในหนังสือ  (ตัวหนา) 
            

ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเพ่ือ
การศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี.                                                       

 
บทความในวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ (ตัวหนา) 
                                       

นวนิตย์ อินทรามะ. (2541). การพัฒนาห้องสมุดกับการควบคุมคุณภาพ. วารสารสำนักวิทยบริการ,                              
3(3), หน้า 3-7. 

       
เอกสารอ่ืน ๆ (ตัวหนา) 
        

พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ของบริษัทธุรกิจเอกชนที ่มียอดขายสูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตร 
มหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ชัยพร ศรีโบราณ (2560). บทบาทของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม. [Online]. Available:  
from https://www.dlo.co.th/node/252. [2019, มีนาคม 30]   

 
       

  

20. เอกสารอ้างอิง 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

นับหน้า 10  แต่ไม่แสดงเลข แสดงหน้าถัดไปของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 



ตัวอย่างการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (พ.ศ.2563) 

 

References (ขนาด 20, ตัวหนา จัดกลาง) 
        ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 2 

 
Book (s) (ตัวหนา) 

 
Mitchell, T. R.  & Larson, J. R. (1987). People in Organizations : An Introduction to 

Organizational Behavior. 3rd ed. New York: McGraw-Hill. 
        

Article (s) (ตัวหนา) 

 

Bekerian, D.A. (1993). In Search of the Typical Eyewitness. American Psychologist 48(1),  
pp. 574-576. 

 
Other Material (s) (ตัวหนา) 
Bower, D. L. (1993). Employee Assistant Programs Supervisory Referrals: Characteristics 

of Referring and Nonreferring Supervisors. Dissertation Abstracts International, 
54 (1), p. 534B. (University Microfilms No. AAD 93-15947). 

Vannasaeng, P. (2009). The Role of the Court of Justice and the Environmental Law. 
[Online]. Available:  from https://www.dlo.co.th/node/252. [2020, March 30]   

  

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

นับหน้า 11  แต่ไม่แสดงเลข แสดงหน้าถัดไปของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 



ตัวอย่างการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (พ.ศ.2563) 

 

 (21. ภาคผนวก) 
 

 
 
           
 
 
                      ระยะห่างเคาะ Enter 13 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งท่ี 14 
 
 
 
 

         ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

21. ภาคผนวก 

ระยะห่าง 13 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

(ขนาด 20, ตัวหนา จัดกลาง) 
 

นับหน้า 12  ไม่แสดงเลขหน้า ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 



ตัวอย่างการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (พ.ศ.2563) 

 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
        ภาคผนวก ก (ตัวหนา จัดกลาง) 

          หัวข้อ ..………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระยะห่าง 13 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

นับหน้า 13  ไม่แสดงเลขหน้า ใส่เลขหน้าหน้าถัดไป (ถ้ามี) 



ตัวอย่างการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (พ.ศ.2563) 

 

 
           ระยะห่างเคาะ Enter 1 ครั้ง พิมพ์ครั้งที ่2 

                                        ประวัติผู้วิจยั   (ขนาด 20, ตัวหนา จัดกลาง) 
           ระยะห่างเคาะ Enter 1  
ชื่อ    ………………………………………………………………….. 
           ระยะห่างเคาะ  
วัน เดือน ปีเกิด   ………………………………………………………………….. 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน   …………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………… 
 
ประวัติการศึกษา          (ตัวหนา)      
                                          พ.ศ.……………………………………………………………… 
    พ.ศ………………………………………………………………. 
    พ.ศ……………………………………………………………… 
 
สถานที่ทำงาน   …………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………… 
 
ตำแหน่ง   …………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับหน้า 13  ไม่แสดงเลข  

22. ประวัติผู้วิจัย 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 

ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 ปกติ 


